
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO    BRASILEIRO

GABINETE DO COMANDANTE

PORTARIA Nº 219-Cmt Ex, DE  14 DE MARÇO DE 2016.

EB 126.0000.4794/2016-39

Cria  a  Medalha  Exército  Brasileiro,  aprova  as  normas
para  a  concessão  e  dá  outras  providências.  (EB10-N-
12.010)

O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe confere Art. 4º da Lei

Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, e os incisos I e XIV do Art. 20 da Estrutura Regimental do

Comando do Exército, aprovada pelo Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, consoante o Decreto nº

40.556, de 17 de dezembro de 1956 e considerando o que propõe a Secretaria-Geral do Exército, resolve:

Art.  1º Criar  a  Medalha  Exército  Brasileiro,  com  a  finalidade  de  distinguir  cidadãos  e

instituições civis, brasileiros ou estrangeiros, militares estrangeiros, integrantes da Marinha do Brasil, da

Força  Aérea  Brasileira  e  das  Forças  Auxiliares  bem  como  suas  Organizações  Militares  que  tenham

praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do Exército Brasileiro.

Art. 2º Aprovar as Normas Reguladoras da Medalha Exército Brasileiro, que com esta baixa.

Art. 3º Determinar que a Secretaria-Geral do Exército adote, em sua área de competência, as

providências decorrentes.

Art. 4º Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.
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CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º Estas normas têm por finalidade estabelecer procedimentos para a concessão da Medalha

Exército Brasileiro, instituída pela Portaria nº 219-Cmt Ex, de 14 março de 2016.

Art.  2º  A  Medalha  Exército  Brasileiro  destina-se  a  distinguir  cidadãos  e  instituições  civis,

brasileiros  ou  estrangeiros,  militares  estrangeiros,  integrantes  da  Marinha  do  Brasil,  da  Força  Aérea

Brasileira  e  das  Forças  Auxiliares  bem como suas  Organizações  Militares  que tenham praticado ação

destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do Exército Brasileiro.

CAPÍTULO II

DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO

Art. 3º Poderão ser agraciados com a Medalha Exército Brasileiro:

I - cidadãos ou instituições civis, brasileiros ou estrangeiros; 

II - militares estrangeiros;

III - integrantes da Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira e das Forças Auxiliares, bem
como suas Organizações Militares; e

Art. 4º São condições essenciais para ser agraciado:

I  -  possuir  idoneidade moral,  conduta pessoal  ilibada e  elevado conceito na classe e  na
comunidade a que pertencer; e

II - haver praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome
do Exército Brasileiro.

Art. 5º Por ocasião da constituição do universo de recipiendários, especial atenção deve ser dada aos

cônjuges dos militares que serviram ou estejam servindo:

I) nas localidades ou guarnições especiais categoria “A” da faixa de fronteira;



II) em Delegacias do Serviço Militar ou Tiros de Guerra, situados em regiões inóspitas;

III) em Organizações Militares de Engenharia, das quais tenham sido destacados para desempenhar

suas atividades em regiões inóspitas.

§ 1º Entende-se por faixa de fronteira, para a aplicação do previsto nesta portaria, a faixa interna de

150 km (cento e cinquenta quilômetros) de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional,

conforme previsto na Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979, da Presidência da República.

§  2º Entende-se  por  regiões  inóspitas,  para  a  aplicação  do  previsto  nesta  portaria,  regiões  do

território nacional  que apresentem deficiência  nas  áreas  educacional  e/ou médico-hospitalar,  condições

locais insalubres, seja pela deficiência de saneamento básico ou energia elétrica ou áreas desprovidas de

recursos essenciais, seja pela distância ou dificuldade de acesso a localidades maiores. 

§ 3º  Nos casos previstos neste artigo, será considerado o tempo mínimo de doze meses, contínuos

ou não, de permanência do cônjuge acompanhando o militar nas localidades para que aquele faça jus à

medalha.

§ 4º  O tempo a que se refere o parágrafo anterior deverá ser comprovado por meio de certidão de

tempo, emitida pelo Comandante da OM proponente, constante da proposta on-line.

§ 5º Para a concessão da medalha ao cônjuge do militar, deve ser observado o previsto no artigo  20

destas Normas. 

CAPÍTULO III

DAS PROPOSTAS, PRAZOS E CONCESSÕES

Art. 6º A medalha poderá ser concedida post mortem de acordo com os requisitos estabelecidos no

Capítulo II destas Normas.

Art. 7º A Medalha Exército Brasileiro será concedida pelo Comandante do Exército.

§ 1º As seguintes autoridades serão proponentes:

I - Chefe do Estado-Maior do Exército;

II - Comandante de Operações Terrestres;

III - Chefes dos Departamentos;

IV - Secretário de Economia e Finanças;

V - Comandante Logístico;

VI - Comandantes Militares de Área; e

VII - Chefe do Gabinete do Comandante do Exército.



§ 2º Poderão apresentar propostas, por intermédio do canal de comando, todos os oficiais-

generais, bem como os comandantes de organizações militares.

Art.  8º As  indicações  devem  conter  todas  as  informações  necessárias  ao  preenchimento  das

propostas de acordo com o sistema on-line, onde os atos, fatos ou serviços prestados pelo proposto deverão

ser clara e precisamente descritos.

Parágrafo  único.  O  cidadão  ou  a  entidade  proposta  só  poderá  tomar  conhecimento  da

indicação após a aprovação da respectiva proposta por autoridade competente.

Art. 9º A primeira via da proposta aceita ficará arquivada junto à autoridade que a apresentou.

Art. 10º Anualmente, a SGEx submeterá ao Comandante do Exército uma proposta de distribuição

de cotas entre as autoridades proponentes e, após a aprovação, divulgará àquelas autoridades.

Art.  11.  A SGEx  manterá  um  cadastro  de  agraciados  por  intermédio  do  sistema  on-line,  e,

anualmente, divulgará a “Lista Geral de Agraciados com a Medalha Exército Brasileiro”.

CAPÍTULO IV

DA DESCRIÇÃO DAS CONDECORAÇÕES E COMPLEMENTOS 

Art. 12. A descrição das condecorações e o modelo do diploma a que se referem, estão contidos nos

respectivos anexos das presentes normas.

Parágrafo único. A barreta é cópia fiel do passador.

Art.  13.  Para  resguardar  a  correspondência  heráldica  e  a  uniformidade  das  cores  a  serem

empregadas nestas normas, ficam estabelecidos os sistemas de cores CMYK - Cyan, Magenta, Yellow and

Key (Black), para impressões e tinturas; RGB - Red, Green and Blue para mídias digitais; e PANTONE para

tecidos, como padrões de especificação.

CAPÍTULO V

DA ENTREGA

Art.  14.  A entrega da medalha será realizada, em princípio, durante a Semana do Exército, como

parte comemorativa do evento, em solenidade prevista pela autoridade concedente ou por outra autoridade,

por delegação daquela.



Parágrafo único. A autoridade concedente poderá realizar a entrega da Medalha Exército Brasileiro

na Semana do Soldado, observando o previsto no caput deste artigo.

Art. 15. A entrega da medalha na Guarnição de Brasília será realizada, concomitantemente, com a

formatura de comemoração do Dia do Exército.

Art. 16. Quando os agraciados forem cidadãos brasileiros ou estrangeiros residentes no exterior, a

entrega das comendas, que serão remetidas pelo Estado-Maior do Exército, caberá ao Adido Militar, e no

caso  de  inexistência  deste,  ao  chefe  da  representação  diplomática  brasileira,  que  regulamentará  o

cerimonial correspondente, por solicitação ao Comandante do Exército.

Art. 17. Em caso de falecimento do(a) agraciado(a), a entrega da medalha será feita ao cônjuge, ou,

na sua falta, aos herdeiros consanguíneos, respeitada a linha de sucessão.

Parágrafo  único.  No  caso  do  caput  deste  artigo,  a  condecoração  não  será  imposta  na  pessoa

designada pela família para recebê-la.

CAPÍTULO VI

DA COMPETÊNCIA DA SECRETARIA-GERAL DO EXÉRCITO

Art. 18. À Secretaria-Geral do Exército compete:

I  -  receber  e  analisar  as  propostas  apresentadas,  selecionando  as  que  satisfaçam  aos
requisitos previstos nas presentes normas;

II - adquirir as medalhas e complementos;

III - confeccionar as portarias de concessão da medalha para assinatura do Comandante do
Exército;

IV - manter um sistema informatizado para a confecção dos diplomas;

V - remeter as condecorações às autoridades encarregadas de fazer a entrega aos agraciados;

VI - publicar, em Boletim do Exército, as portarias de concessão da medalha;

VII - manter atualizado o controle da distribuição da medalha; 

VIII - cadastrar a medalha do agraciado no banco de dados do Órgão de Gestão de Pessoal
do Exército, por meio do aplicativo em vigor, se for o caso; e

IX - informar, anualmente, mediante comunicação oficial aos proponentes, as orientações do
Comandante do Exército, complementando dados não constantes nas presentes normas, estabelecendo a



cota anual para os proponentes e a relação das Organizações Militares enquadradas nos critérios previstos
no Art 5º desta portaria.

CAPÍTULO VII

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO-GERAL DO EXÉRCITO

Art. 19. Ao Secretário-Geral do Exército cabe:

I - coordenar, controlar e orientar as atividades relacionadas com a concessão da medalha;

II - coordenar a cerimônia de imposição na Guarnição Militar de Brasília; e

III - assessorar o Comandante do Exército no processo de concessão da medalha.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. Fazem jus a Medalha Exército Brasileiro, os cônjuges abrangidos pelo art. 5º que tenham

completado o tempo mínimo previsto no § 3º do mesmo artigo, a partir da publicação da portaria de criação

da referida medalha.

Art 21. A portaria de concessão da Medalha Exército Brasileiro será assinada pelo Comandante do

Exército e o Diploma, pelo Comandante do Exército e pelo Secretário-Geral do Exército. 

Art.  22.  Os  casos  omissos  verificados  na  aplicação  destas  normas  serão  solucionados  pelo

Comandante do Exército.



ANEXO A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA MEDALHA EXÉRCITO BRASILEIRO
1. Descrição heráldica:

A Medalha Exército Brasileiro será confeccionada em metal dourado inscrita em um

escudo medindo trinta e cinco milímetros de diâmetro e três milímetros de espessura.

a. Da medalha

    - composta de um escudo de cor dourada e esmaltado, com trinta e cinco milímetros

de diâmetro e bordadura dourada, com três milímetros de espessura; em abismo, o símbolo do

Exército Brasileiro, em suas cores;

     - No anverso apresenta: o símbolo do Exército, em suas cores; em chefe, o dístico

“MEDALHA” e  em contrachefe  “EXÉRCITO  BRASILEIRO”,  em formato  circular  com

letras de cor branca.

  -  No verso apresenta:  em alto-relevo o símbolo do QG do Exército,  em chefe o

dístico “BRAÇO FORTE” e, em contra chefe “MÃO AMIGA” em formato circular com as

letras na cor branca.

b. Da fita da medalha masculina

  -  medirá  trinta  e  cinco  milímetros  de  largura  e  quarenta  e  cinco  milímetros  de

comprimento e será de gorgorão de seda achamalotada, composta de nove listras verticais,

quatro listras brancas (C:0 M:0 Y:0 K:0), medindo zero virgula sete milímetros cada uma, três

verdes (C:95 M:35 Y:100 K:5), as duas mais estreitas medindo três virgula cinco milímetros

cada uma e a mais larga medindo vinte virgula três milímetros, e duas amarelas (C:0 M:1

Y:100 K:0), medindo dois virgula três milímetros de largura cada uma. Todas as costuras da

fita deverão ser com linha de costura da mesma tonalidade da fita.  No verso da fita será

colocado um alfinete  de fralda na posição  horizontal  medindo vinte  e  seis  milímetros  de

comprimento, fixado nas suas extremidades a cinco milímetros da parte superior da fita, a

fixação será com linha de costura verde (C:95 M:35 Y:100 K:5);

c. Da fita da medalha feminina

   - em de gorgorão de seda achamalotada,  a primeira, segunda e terceira fitas terão,

respectivamente, oitenta, oitenta e cinco e noventa e cinco milímetros de comprimento por

trinta e cinco milímetros de largura, partidas em nove listras horizontais e de cores e larguras

idênticas a fita da medalha masculina;



d. Da barreta

    - é revestida pelo mesmo tecido e com as cores da fita que sustenta a medalha, tem

trinta e cinco milímetros de largura, dez milímetros de altura e dois milímetros de espessura

sendo envolvida pelo passador com o símbolo do Exército, em suas cores;

e. Da miniatura da medalha masculina

   - tem as mesmas características da medalha, com quatorze milímetros de diâmetro,

pendente de uma fita de gorgorão de seda achamalotada, com quatorze milímetros de largura

e setenta e cinco milímetros de altura;

f. Da miniatura da medalha feminina 

   - tem as mesmas características da medalha, com quatorze milímetros de diâmetro,

pendente de uma fita de gorgorão de seda achamalotada, com quarenta milímetros de largura

e trinta e quatro milímetros de altura; e

g. Do botão de lapela 

   -  é  circular  com dez  milímetros  de  diâmetro,  recoberto  com a  mesma fita  da

medalha.

h. Da insígnia

1) será partida em três listras na cor verde (C:95 M:35 Y:100 K:5), duas listras na cor

amarela (C:0 M:1 Y:100 K:0) e quatro listras na cor branca (C:0 M:0 Y:0 K:0),em tecido

cinquenta por cento viscose e cinquenta por cento cetim, na sua frente terá uma roseta, sendo

que a parte externa da roseta na cor verde medirá oito centímetro de diâmetro e terá vinte

frisos, na parte interna na cor amarelo medirá quatro centímetro de diâmetro, terá um botão

para fixação da roseta ao centro na cor verde. Partindo da extremidade superior da roseta a

insígnia terá dez centímetros de comprimento por oito de largura em tecido duplo, tanto para

o lado direito quanto para o esquerdo e partindo da extremidade inferior da roseta a insígnia

no seu lado direito terá vinte e cinco centímetros de comprimento na sua parte maior e dez

centímetros na menor e partindo do seu lado esquerdo a insígnia terá quarenta centímetros de

comprimento na parte maior e dez centímetros na menor, no centro uma medalha exército

brasileiro pendente logo abaixo da mesma, distando dois centímetros da borda inferior da

roseta, nas extremidades inferiores da insígnia terá um recorte dentado em um total de treze

dentes.



2) O verso segue as mesmas especificações da frente da insígnia, sendo que ainda terá 

uma fita de fixação ao centro, em velcro na cor azul-marinho, medindo trinta centímetros de 

comprimento por um vírgula seis centímetros de largura.



4) MODELO DA MINIATURA DA MEDALHA MASCULINA    5) MODELO DA MINIATURA DA MEDALHA FEMININA

80mm

3) MODELO DO VERSO DA MEDALHA
    

1) MODELO DA MEDALHA MASCULINA                        2) MODELO DA MEDALHA FEMININA



6) MODELO DA BARRETA                                         7) MODELO DO BOTÃO DE LAPELA

8) MODELO DA INSÍGNIA DE BANDEIRA

FRENTE

VERSO



ANEXO B

MODELO DO DIPLOMA DA MEDALHA EXÉRCITO BRASILEIRO

O diploma será impresso em papel casca de ovo e em cores, tendo como fundo

o Quartel-General do Exército.



ANEXO C

MODELO DO HISTÓRICO DA MEDALHA EXÉRCITO BRASILEIRO



ANEXO D

MODELO DA APOSTILA DA SEGUNDA VIA DO DIPLOMA

- Segunda via de Diploma - APOSTILA -

            Esta segunda via substitui o Diploma original da Medalha Exército Brasileiro
conferida  por  meio  da  Portaria  do  Comandante  do  Exército  nº ____  de  ___/____/____,
publicada no Boletim do Exército nº ____ de ____/_____/____.

(Local e data)

________________________

(Secretário-Geral do Exército)


